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  بروايت داکتر زيرکياربرگی افتاده از تاريخ 

  از قندھار آغاز شدیبرضد سقوقيام 
  

  :مقدمه

« ريکا،کتاب جديد وحجيمی بنام دراين اواخر دانشمند پرکار پشتون آقای داکتر زيرکيار، مقيم ام
له امير عبدالرحمن خان نه تراشرف /د ناپوھی تياری او دپرمختگ ديوی  دافغانی کلتور په چوکات کی

 نسخه با کمک مالی 1000 صفحه به تيراژ 820تآليف کرده و در» 2015 – 1880غنی احمدزی 
يک جلد آنرا را از روی لطف برای ھموطن فرھنگ دوست ما فدا محمدنومير درکابل به چاپ  رسانده و 

  .اين موفقيت فرھنگی را به ايشان تبريک ميگويم. من فرستاده اند

کتاب مجموعه مقاYت وريسرچ ھای شخص مؤلف  و ديگر قلمبدستان افغان وحتی نويسندگان 
ًضا  ايرانی است که در بارۀ مسايل سياسی واجتماعی وتاريخی و فرھنگی افغانستان نوشته شده اند وبع

بنابرين کتاب دارای مطالب متنوع تاريخی وسياسی وادبی . مورد نقد وبررسی ھای علمی قرارگرفته اند
به ھردوی زبان پشتو وفارسی دری ميباشد که نوشته ھا ومقاYت بسياری از نويسندگان افغان در آن با 

راين کتاب منعکس البته مولف در پای اکثرموضوعاتی که آنرا د. نت داری منعکس يافته استاام
  .ساخته، نظريات وديدگاه ھای خود را نيز ابراز داشته است

 را 2015در حکومت اشرف غنی تا آغاز شده  1880  در زمامداری  امير عبدالرحمن خانکتاب از

اما بجای اينکه اولين بحث يا مقاله اش از امير عبدالرحمن خان شروع شود،و آخرينش براشرف  احتوا ميکند،

روايات وخاطرات جنرال   برمبنای)یګړدخپلواکی او غلواکی ج( مقاله م گردد، محوراصلی آنرا غنی خت
جنگ استقkل وشکست دادن عساکر انگليسی  دريارمحمدخان وزيری وسھمگيری مردم وزيرستان

درحالی که فتح تل  نويسنده .وفتح پنجاه تھانه نظامی انگليس توسط جنگجويان وزيرستان تشکيل ميدھد
 چرا )قوماندان جبھه پکتيا(ازاينکه نادرخان ولی مردم وزيرستان ميشمارد، مھم  يک دست آورد را

شاه امان هللا را به خاطر پذيرفتن ھمچنان قھرمان تل شناخته شد، اظھارنارضايتی ميکند وفاتح و 
ان سروجرګه بدون مشورت چرا مkمت کرده ميگويد که شاه اين آتش بس را  جنګ پيشنھاد آتش بس

وقوماندانان وزيرستان قبول نمود؟ اگر شاه آتش بس را نمی پذيرفت وجبھه جنوبی به جنگ خود با 
انگليس ادامه ميداد،بعقيده مولف ، جنگجويان وزيری ومسعود انگليس ھا را تا بندر گوادر بلوچستان 

 بحرھند دست می به عقب ميراندند وخاکھای از دست رفته پشتونستان را دوباره بدست می آوردند و به
   .يافتيم 

انگليس باآنکه  در .احساسات نويسنده قابل قدراست ولی ازلحاظ عملی چنين چيزی ممکن نبود
بدون مقاومت ی را شکست داده بود، مگردرجبھه پکتيا مواضع خود را نقندھار وننگرھار،نيروھای افغا

اعتبار وکريدت دراين جنگ ادرخان  انگليس بود تا برای ن خود پkن وعقب نشينیترک داده عقب نشست،
بقول غبار، نادرخان وقتی بمباران طيارات انگليس . تفوق نظامی جانب افغانیبخاطرده باشد، نه دا

برمواضع افغانی را مشاھده کرد، چنان سراسيمه شد که روی به فرار نھاد،مگرشمس المشايخ مانع 
  )  2غبار، ج.(فرار او وعساکرش به سوی گرديز شد
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در مورد امان هللا خان واينکه بدون  نظريات در نتيجه گيری اش بعد از تکرارھمينمولف 
با يک جمله مشورت سران وزيرستان آتش بس انگليس را پذيرفت وجنگ برده با قلم سياست پنجرشد، 

 ميرساند ونتيجه 2001خود را به مرحله کنونی حکومت پس از تھاجم امريکا برافغانستان دراکتوبر 
امکان دارد « :خاتمه ميدھد  که اميرگفته بوداز قول امير عبدالرحمن خان د را با اين عبارت گيری خو

سپس » .افغانستان زمانی از روی نقشه دنيا گم شود که زمام آن بدست يک آدم ضعيف وکم تجربه بيفتد
ميت موجودۀ بدين سو در حاک2001 اکتوبر 7چنين به نظرميرسد که افغانستان از : زيرکيار می افزايد 

  )807ص (»دارد؟نياز ) يا محمدنادرخان دوم(کم وبيش سقوی سوم،به يک امير عبدالرحمن خان دوم 

بحث برمحتوا وکيفيت ھمه گفتارھای اين کتاب از حوصلۀ اين نوشته بيرون است، مگر بر يکی 
  2017/ 6/ 30سيستانی . دو تذکر آقای زيرکياردر زير اندکی مکث ميکنم

  

  : هڼدپامه لويدلی پاد تاريخ يوه 

که ميتوان آنرا به »  هڼد تاريخ يوه دپامه لويدلی پا«داکتر زيرکيار، درکتاب جديدش زيرعنوان
يام مردم قندھار برضد در مورد آغاز ق  راجالبینکته   ترجمه نمود، »برگی افتاده از تاريخ«دری 

فرزند مرحوم (صير ھنر پشتون نواز قول ، هشد قبل از فتح کابل توسط قبايل جنوبی متذکرسقويان 
: قندھاری ميگويد رشادپوھاند ع�مه ، بحوالۀ )محمدرسول پشتون، موسس نھضت ويش زلميان

ھای لشکر توسط  کابل نجاتيعنی يک ھفته قبل از)  1929 اکتوبر 9( شمسی1308 ميزان 17درتاريخ 
بارکزی  ی وقاضی شکورقندھار بسرکردگی سردار مھردلخان بارکزمردم قومی پکتيا ووزيرستان، 

سردارسيدجان  وسردار عبدالوھاب خان  ، و)پدرک�ن حامدکرزی(  خيروجان پوپلزائیمعينو
پدر عصمت [سدوخان الکوزی و زقوم خان اچکزی وحيات خان اچکزیوسيد اشرف آغا  محمدزائی و

سقوی که يان سپاھ از طريق دروازه ھای  شکاپور ودروازۀ کابل بر با دسته جات  مسلح قومی ]مسلم
ديری نگذشت که .  محاصره نمودندراقشله نظامی سقويان مسلح با توپ وتفنگ بودند حمله کردند و

ووقتی اين خبر به بچۀ سقو رسيد، اظھارداشت که . را در تمام سنگر ھای جنگ شکست دادندسقويان
  ).328زيرکيار،ص  . (وقتی قندھار از دستم رفت،پاچاھی من نيز ختم شد

اما نام .ع�وه ميکند که در نتيجه اين فتح درکابل منار نجات وليسۀ نجات ساخته شدندزيرکيار 

نورمحمدتره کی آن منار را در ظرف چند دقيقه با خاک .ھای فاتحين قندھار را در منارنجات نيافتم

  )329ص(» !کرد،ھيچ  آدم عادی نميکند) مترقی"(مترکی"کاری  که آن آدم .برابر کرد

  :اد داشتتبصره براين ي

 تسلط نکته مھمی که بايد روشن شود اينست که چرا مردم قندھار در ھمان ھفته ھا و ماه ھای اول

و   دست به قيام برضد سقويان نزدند وخود را از شر اشرار سقوی نجات ندادند)1929جون(سقويان

يام زدند؟ کليد اين گذاشتند تا سقويان ھرچه دلشان ميخواھد در حق مردم بکنند وپنج ماه بعد دست به ق

 آغامحمدخان مرحوم رمز را من از حکايت يکی از فرزندان قندھاری يعنی از زبان زلمی کرزی پسر

علت قيام قندھار اين بود که روزی يکی از . کرزی نويسنده وژورناليست معروف قندھاری دريافتم

سياربی تابی خواندن عساکرسقوی جلو دکانی ايستاده شد که در قفسی يک کينری خوش الحان با ب
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سقوی از دکاندار پرسيد اين کينری نراست يا ماده، دکاندار جواب داد نراست، سقوی طعنه . ميکرد

درميان ) مگر من(خوبست که درميان مرغان اينجا نرپيدا ميشه که صدای خوده بکشه، مگم«:گويا گفت

خنان ميان عسکر سقوی ودکاندار در لحظاتی که اين س» .مردم اين شھرتا حال صدای نری را نشينده ام

رد وبدل ميشد، مھردل خان بارکزی نيز در داخل دکان ايستاده بود وميخواست چيزی بخرد، ولی اين 

 به رگ غيرت سردار »؟!من دراين شھرنری را نديده ام که صدای خوده بکشد«:جمله سقوی که 

ن ثابت نسازد که درقندھار نرھای مھردلخان برميخورد وھماندم با خود عھد می کند که تا به سقويا

از ھمانجا يکراست به منزل خسرخود عبدهللا خان . زيادی  زندگی ميکنند، از پای نخواھد نشست

پوپلزائی در کرز می رود وموضوع طعنه زدن سقوی را به قندھاريان،بيان ميکند  واز  قيام برضد 

يروجان پوپلزی نيز از اين سخن متاثر ًطبعا خسرخيلش عبدهللا خان و حاجی خ. سقويان سخن ميراند

اوسپس با سران وبزرگان . ومتحسس ميشوند واو را در سامان بخشيدن به قيام تشويق وحمايت ميکنند

ديگر اقوام نيز شنيدگی ھا واحساس خود را بيان ميکند وطالب اتحاد ويکدلی اقوام در بيرون کردن 

اقوام حمايت خود را ازمھردلخان بارکزی ابراز خوشبختانه تمام سران . سقويان از قندھار ميشود

 بيرق سفيد ازگروه ھای  شورشی اقوام مختلف 23 شمسی 1308 ميزان17ميکنند وسرانجام در روز 

در شھر قندھاربلند ميشوند واز دو دروازه معروف شکار پور ودروازه کابل برسنگرھای سپاھيان 

نندگان مقاومت ميکنند طبعا کشته ميشوند وآنھای که سقويانی که در برابر قيام ک. سقوی حمله ميکنند

سردار مھردلخان که رھبرومحرک اصلی قيام بود، . مقاومت کرده نميتوانند راه فراردر پيش ميگيرند

اما . بدست ميگيردرا  را از وجود سقويان تصفيه مينمايد  وخود زمام حکومت قندھار  قندھاربزودی

سردارمھردلخان به سردار ھاشم خان . راه کويته وارد قندھارگرديديک ھفته بعد سردار ھاشم خان از 

برادر نادرخان اع�م داشت که قندھار را برای شاه امان هللا از سلطه سقويان گرفته است وتا بازگشت 

سردار ھاشم خان ،به خوانين وسران قندھار پيشنھاد کرد که براين . شاه امان هللا آنرا حفظ ميکند

در بين راه . سران قندھار عازم کابل شدند.بحث ميشود وبنابرين باھم بکابل می رويم موضوع درکابل 

در مقر يا غزنی يک بار ديگرسردارمھردلخان حمايت خود را از پادشاھی امان هللا خان تکرار نمود 

 ولی سردار ھاشم او را مورد تھديد قرارداده گفت اگر يک بار ديگر چنين حرفی را از کسی بشنوم با

خوانين ھريکی عاقبت خود وکار خود را درک نمودند وديگر .ھمين تفنگچه او را نابود خواھم نمود

درکابل نادرخان با سران قندھار م�قات نمود و به . حرفی دراين مورد برزبان نياوردند

و را سردارمھردلخان مقام نايب سا�ری بخشيد و به اين عنوان مانع برگشت او به قندھارشد ودر واقع ا

ساير خوانين را نيز به وظايفی گماشت وبا امتيازاتی بنواخت ودرکابل زيرنظارت . تحت نظارت گرفت

  .گرفت
  

  کې] بحران ونجات[کـتابپه ّمـحمد ګل مـومند د انـيس 

  :داکتر زيرکيار



  
 

 

  6تر 4  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د : يادونه

 

ته ) اوسني ننګر ھار(علی احمد خان د  امان هللا خان د حکومت له ړنګيدلو وړاندې، مشرقي 
دو نفـر « خو. او ھلته يې د امان هللا خان د واکمنۍ په راپـرزيدلو سره د خپلې واکمنۍ اع�ن وکړتللی و 

دو نفـر از منصبداران مھم و با نفوذ مشرقی بود که علی احمدخان را از سلطنت طلبی « خو از
س په رضا او دليل يې داو چه که سلطنت د ول). بحران و نجات محی الدين انيس،(».ميخواستند مانع آيند

    د مشرقي د قواو کوماندان.کورنئ  جګړه به نور ھـم و غځيـږياتفاق رامنځته نشي، کړکيچ  او 

مّحـمد ګـل مومـند او کڼـډ ک مشر سـيـد حسن خان ورته وويل چې اوس 
لـومړی بايد ھيـواد نجات «د بيعت اخيستلو وخت نه دی، بلکې 

و سره �س په ګريوان خو علي احمد خان  د ھغـوی دواړ» .ومـومي
خو په . شو، او د خپلـو عسکري وسايلو سره د کابل په لـوري وخوځيد

�ر کې ورته ھاشم خيلو ماتې ورکړه او وسلې يې ورنه راغـوڼـډې 
 ٔايـن حادثه  تا يک اندازه علی احمد خان را به خوف و ما«. کـړې

د علی احمد خان د بې باکۍ لـه امـله د ج�ل آباد ښار » .يوسيت انداخت
  .ګـډ وډ شو

يوه   د سـقـاوي تـبليغـاتو ډله وه، او پـه مقابل کې )  ١: په مشرقي کې دوه ډلې رامنځته شوې
ډله چې چورليـز يې فـرقـه مشرمّحمد ګل مـومنـد اوکرنيل مّحمد حسن خان جــوړکړی و د و  )٢،يـې

شينوارو د علی احمد . دوی دواړو به قـومونه جـرګې ته رابلل. لس د جوړجاړي او يووالي خلک وو
َھست و بود چور و تاراج نمودند، مخصوصا قصه شراب نوشی علی احمد خان مھمتريـن عــلت «خان 

ـومــونـه ھم انـيس کاږي چې په ھـــيــواد کې جــنګـونــه روان دي او ق» .تنفـر اقـوام از ايـشان بود
دغــه مھـال مّحــمد نـــادرخان د پښتـونخـوا لــه �رې . مطمئن نه دي چې څـه ډول پـريکړه وکـړي 

 )مخونه٩٨- ١٠٢ انيس، بحران ونجات،  (.تـه راننـوځــي)  اوسنئ پکتيا او پکتيکا( جنــوبی

 ډزې ډوزې ھـرې .کې د ګرديـز خلک د نورو خلکو سره مخالف وو) پکتيا او پکتيکا(په جنوبي
بدګمانۍ ډيرې . خو ھيڅوک نه پوھيدل چې څوک د څه لپاره او د چا په ضد جنګيـږي. خوا روانې وې

د غې وضعې  د سپه سا�ر نادرخان په نقشې چې . وې ، خاصتا د مّحمد صديق خان فرقه مشر په اکله
ځدراڼو ځانونه له اتحاد نه څڼډې منګلو او . د قومونو په يووالي راچاپيره وه  ھم يو څه منفي اغيـز وکړ

ګرديز د ادارې لپاره عبد الغنی خان د لعل ګل ځوی د ملکي ادارې لپاره اوسيد  ګرديـزيانو د. ته کړل
 )١۵٧ تر١۵۵ او ١٢٣ مخونهبحران ونجات،(:مّحمدخان د نظامي ادارې لپاره غـوره کړل

يوه مھمه تاريخي (١٣۴٧  ذولقاعده ٩=١٩٢٩ اپريل ١٩)٣٠ حمل په/د وري١٣٠٨ د لمريـز
د جنوبي ) جرګه،ھيئت( »وفـد«کسيـزه  ١٣٠ له سيمې نه يو) ننګريار( پيښه دا وه چې د مشرقي

يا موکل عمومی اقـوام عkوه بر اين «د دغه وفـد مشر . قـومونو سره د مذاکرې لپاره راورسيد
برای ] ّمحمد نادرخان[ بسردار واY سپه ساYر صاح. نماينده ھا، آقای محمد ګل خان مھمند بودند

ٔشکـريه ايـن استـقبال و ايراديه ای را از طرف «، »استـقـبال وفـد چـند قدمی بيرون قـلعه بر آمدند
 په شپه کې د مشرقي ھيئت ».نمودند] مـومنـد[ّعموم مشرقی و نماينده ھای آنھا، جناب محمد ګل خان 

کې منعکسه شوې وه، د جنوبی ولس سره  د چې د مشرقي د ولس مفکوره پ) مرامنامه(» �يحه«يوه 
په دغه �يحه کې د مشرقي د ولس دريځ خوندي شوی و، او په کې  د امان . مذاکرې لپاره شريکه کړه
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هللا خان افـراطي کارونو او نورو مطالبو ته  لکه د بچه سقاو عيبونو او د واکمنۍ غصب ته  ګوته نيول 
ی خود يد صورت ايـن نارضائبا«څرګنده کړه چې » پريکړهغوڅه «پـه دې پسې يې،  خپله . شوې وه

را بـا امضاآت عموم اھالی مشرقی و جنوبی برای بچه سقـو بفرستيم تا به موجب اين اخطار، بايـد از 
اګر بلفعل اين اخطار را . ء پادشاھی را برای انتخابات عمومی واګذارشود  سلطنت بر طرف شده مسئله

تفاق ھيچ استراحت وبه ھيچ مشاغل حياتی متوجه نخواھيم شد تا زمانيکه اين قبول نکرد ما اقوام با�
شخص غاصب و سافـل را با عموم طرفـداران اصلی او به قصاص اصرار و تـباھی وطن که موجب 
شده اند،نرسانيم وچون ھيچ حرکت اجماعی بدون از داشتن يک زعيم و قائد يا پيشوا به انجام رسيده 

را که تا ] مّحمد نادرخان[ی سردار سپه سا�ر صاحبَرو ما عموما زعامت و پيشوايز آننميـتواند، ا
ٔامروز در صحنه وطن مظھر خيلی احساسات خيرخواھانه  و ھميشه در اجراآت وعمليات خويش 
َنمونهء بزرګ اعـتدال و دور انديشی  بوده، تعھد می کنيم که فردا و ک� در زير نـقـشه و ھدايت شان  َ

) مرامنامه(محی الدين انيس زياتوي چې دغه پروګرام » .يم اينکه به مطالب خويش نايل بيايبوده تا
َازطرف عموم کسانی که درين مجلس بودند که غالبا از خوانين و ک�ن شوندګان جــنوبی ھستــند به «

يــيد  وتصـديق تــلقـی شــد قی برای فردا ګويا اين حسن تلقی نشان ميداد که آمدن وفـد مشر. ٔخيلی تا
 اپريل ٢١ =١٣٠٨ ثور١(نــور قــومــونه به چې راتلل» .تاثير خود را کماھـو حقه خواھد کرد

» َعموما«، ھمغه د مشرقي پـريکړه به ور ته لوستل کيدله او ) سپوږميز ١٣۴٧ ذولقاعده ١١ =١٩٢٩
چې سليمانخيل وو  د دغې پريکړې خبر زرمټـو او کټوازيانو ته .  به ھغوی منله او �سليک کوله

خو ھغوی په دې ودريـدل چې امان هللا خان دې له افــغــانستان نه ووځي، او ورپــسې که . واستول شو
په  سليمانخيلوکې حضرت مجددي ډيـر [بـچه سقــاو د واکمنۍ وړتــيا ونــلري،بله �ر دې ولټـول شي

  ) مخونه ١۶١ تر ١۵٩ :انيس(]. نفـوذ �ره

  

  :ايتتبصره بر اين رو

 تن خان وملک 130 زيرکيار بطورغير مستقيم ميخواھد بگويد که  داکتربا توجه به روايت فوق،
 تا به نادرخان بگويند که ندسرکردگی  محمدگل خان مومند به پکتيا رفتببحيث نمايندگان مردم ننگرھار، 

. ندمی باشص نادرخان  و خواستار سلطنت شخندست به اعادۀ پادشاھی برای شاه امان هللا موافق نآنھا 
ند وآنرا برای نادرخان در حضورخوانين ومشران پکتيا، گنجاندقطعنامه ای خود را در خواست اين آنھا 

بعد از قرائت قطعنامه کسانی که آن را تائيد ميکردند، در زير آن امضاء  ميگذاشتند، اما . قرائت کردند
 خيل که مريدان حضرت شوربازار بودند، مردم سليمانبرای امضاء به   راوقتی اين فيصله نامه

دند وامضاء خود را به شرط خروج شاه امان هللا از با ورزيد ، آنھا از امضاء اين قطعنامه انفرستاد
  .ل نمودندعطقندھار م

 که من ھنگام معرفی کتاب تذکر ا�نق�ب او به آن اشاره کرده ام،بنابر تذکرات کاتب ھزاره،
نگجويان جنوبی را عليه نيروھای سقوی تا لوگر سوق داد، اما در ھر بار بار جيا چھارنادرخان سه 

قوتھای نادرخان پس از برخورد مختصر با سقويان از جنگ دست ميگرفتند و در ميان خود اخت�ف 
کاتب اشاره ميکند که جنرال سقوی محمدصديق خان . پيدا ميکردند و واپس بخانه ھای خود برميگشتند

  خوانين پکتيا، در صفوفسران  پکتيا اخت�ف ايجاد ميکرد تا از حمايت نادرخان دست با دادن رشوت به 
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  .بگيرند

بفرار از صحنه موفق گرديد که غوث الدين خان ]نادرخان[يک باردر ھنگامی «  بقول فرھنگ،
افغانستان (» احمدزائی معروف به بچۀ جانداد برای دستگيرنمودن وسپردن اوبه دولت آمادگی ميگرفت 

  )578ص،1در پنج قرن اخير،ج

 تا آنکه در اخير سپتمبر لشکر وزيرستان به سرکردگی جنرال يارمحمدخان وزيری به جاجی 
 ماده تصويب کردند که ھدف 15وارد گرديد ودر عليخيل پکتيا جرگه ای تدوير شد وفيصله ای را در 
  .ودآن نجات کابل از سلطه سقوی وگرفتن سلطنت برای شاه امان هللا خان ب

به امربچۀ خانم محمدنادرخان که در ارگ « :ريه تالی ستوارت مينويسدکه خانم زيرکيار از قول 
 .د ودرفکرعواقب حمله خود نباشندکه بايد برارگ حمله کنن بود، به شوھرش پيغام داده بود سقو زندانی

از يک سوراح ]  حملهھنگام[زيرکيار ع�وه ميکند که حميدهللا برادر جوان حبيب هللا با چند تن ديگر
  )218ص (».ط�ی سرخ بر پشت خود داشتندازبوجی با خود  ھريک و ارگ بدر رفتندديوار

محفل بزرگان کابل وسران لشکرفاتح در تا�رس�م )  ميزان23( اکتوبر15ھمينکه کابل فتح ودر 
بلند شدند از قبل تعيين شده از جا متملق وخانه جمع شدند،ونادرخان نطق مختصری نمود، اشخاص 

وشخص نادرخان را به پادشاھی تبريک گفتند وديگران برسم تائيد کف زدندو مبارک باد گفتند 
  .وبدينگونه جنرال يارمحمدخان وزيری را در برابر يک عمل انجام شده قراردادند

. جنرال نادرخان ميدانست که چگونه سران ومشران قومی پکتيا و وزير ومسعود را راضی کند
منقول وغير و معاش مستمری وبخشش زمين ونظامی وملکی دادن رتبه ھای ر فرامين وصدواو با 

وغيره توانست بزرگان قومی را که او را در فتح کابل ياری رسانده بودند، راضی وخوشحال از منقول 
به جنرال وزيری نيزمطابق خواستش درقندھار زمينھای در منطقۀ کاريز . کابل رخصت نمايد

اين نکته در کتاب .  را خوشنود ساخت تا ديگر از داعيه پادشاھی امان هللا خان نام نبردعينوبخشيد واو
داعليحضرت غازی امان هللا، ) جنرال يارمحمدخان(دی «:جديد داکتر زيرکيارچنين بيان شده است

اعليحضرت غازی محمدنادرشاه او غازی شاه محمودخان په �س ليکنو فرمانونه او تحسين نامی لری 
که ورکړه ځ ھم دخپلواکی نه وروسته داعليحضرت غازی امان هللا خان له خوا په شاه جوی کی ماو

 چی په شاه جوی د نادرشاه نه ھيله وکړه دامنيت له امله جنرال يارمحمدخان وزيری له محمد[شويده
 دپوره ْمحمدنادرخان فورا د دغی ھيلی. ملکيت په بدل کی ورته دکندھار په ښار کی ملکيت ورکړه شی

دجنرال وزيری مينه دکندھار ښار دعينو انا مينی پخوا کی ده او خلک ورته . کولوفرمان صادرکړ
  )266زيرکيار،ص (]وايی"دجنرال کاريز"

 گفته ميشود جنرال وزيری ازصدراعظم شاه محمود خان نيز در ناحيه ميوند قندھار و نھرسراج 
اما . نداران نامدارقندھار وميوند بشمار ميرفتھلمند نيز زمين گرفته بود وخود از خوانين وزمي

ھيچگاھی شاه امان هللا را از ياد نمی برد وازاينکه شاه به او در شاه جوی ک�ت زمين داده بود ودر 
ًپايان سفر اروپائی خود شخصا به ديدن جنرال وزيری بخانه او در شاه جوی رفته بود، باخوشحالی  ياد 

  .ميکرد

  ! شاد باد روانھای ھردوی آن ھا

  


